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Pakeitimas 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5.2.2. a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2.2.a. III priedo lentelėje nustatytos 
ribinės vertės taikomos atsižvelgiant į 
pagrįstą nuokrypio ribą atliekant 
matavimus.

Or. en

Pagrindimas

Visose dabartinėse triukšmo taisyklių nuostatose leidžiamas gamybos nuokrypis. 

Pakeitimas 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 a priedėlis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a priedėlis
Transporto priemonės ir bandymo 
rezultatų tipo patvirtinimo vertės:
1. Sulaikymo elementai
1.1 Transporto priemonės gamintojo 
apibrėžti triukšmo sulaikymo elementai
2. Važiuojančios transporto priemonės 
triukšmo lygis:
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Bandymo rezultatas (Lurban): dB(A)
Bandymo rezultatas (Lwot): dB(A)
Bandymo rezultatas (Lcruise): dB(A)
kp – koeficientas: 
3. Stovinčios transporto priemonės 
triukšmo lygis:
Mikrofono vieta ir kryptis (pagal II priedo 
1 priedėlio 2 paveikslą)
Statinio bandymo rezultatas: dB(A)

Or. en

Pagrindimas

ES tipo patvirtinimo pažymėjimo stebėsena ir ataskaitų teikimas.

Pakeitimas 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Garso matavimo įrangos atitiktį rodo 
galiojantis atitikties sertifikatas. Šie 
sertifikatai laikomi galiojančiais, jei garso 
kalibravimo įtaiso atitikties standartams 
sertifikavimas atliktas ne anksčiau kaip 
prieš 12 mėnesių, o matuoklių sistemos –
ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius. Visus 
atitikties bandymus turi atlikti laboratorija, 
turinti įgaliojimus atlikti kalibravimą pagal 
atitinkamus standartus.

Garso matavimo įrangos atitiktį rodo 
galiojantis atitikties sertifikatas. Šie 
sertifikatai laikomi galiojančiais, jei garso
kalibravimo įtaiso ir matuoklių sistemos 
atitikties standartams sertifikavimas 
atliktas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių. 
Visus atitikties bandymus turi atlikti 
laboratorija, turinti įgaliojimus atlikti 
kalibravimą pagal atitinkamus standartus.

Or. en
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Pagrindimas

Netinkama, kad garso matuoklių sistemų patikra atliekama tik kas dveji metai, nors garso 
kalibravimo įtaisų patikra atliekama kasmet. Dėl šio neatitikimo garso matuoklių sistemose galėtų 
atsirasti klaidų ir taip per bandymus būtų gaunami klaidingi matavimų rezultatai. Įtaiso ir garso 
sistemos kalibravimas turėtų būti atliekamas tuo pat metu.

Pakeitimas 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Meteorologinė įranga turėtų būti įtaisyta 
prie bandymų aikštelės 1,2 m ± 0,02 m 
aukštyje. Matavimai atliekami, kai 
aplinkos oro temperatūra yra nuo +5 °C iki 
+40 °C.

Meteorologinė įranga turėtų būti įtaisyta 
prie bandymų aikštelės 1,2 m ± 0,02 m 
aukštyje. Matavimai atliekami, kai 
aplinkos oro temperatūra yra nuo +5 °C iki 
+25 °C.

Or. en

Pagrindimas

Transporto priemonės skleidžia mažiau triukšmo esant aukštesnei aplinkos oro temperatūrai. Dėl 
mažesnių verčių intervalų sumažės transporto priemonių gamintojų pelnas, nes jie turės dirbtinai 
mažinti bandymo rezultatus. 

Pakeitimas 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez
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Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3.1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojant rodmenis, turi būti 
ignoruojamas bet koks triukšmo 
maksimumas, nesusijęs su transporto 
priemonės bendro triukšmo lygio 
charakteristikomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Registruojant duomenis turėtų būti atsižvelgiama į bet kokį triukšmo maksimumą. 

Pakeitimas 100
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Registruojant rodmenis, turi būti 
ignoruojamas bet koks triukšmo 
maksimumas, nesusijęs su transporto 
priemonės bendro triukšmo lygio 
charakteristikomis.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Registruojant reikia atsižvelgti į visus triukšmo rodmenis.

Pakeitimas 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.1 punkto devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fono triukšmas (įskaitant vėjo keliamą 
triukšmą) turi būti bent 10 dB mažesnis už 
A svertinį triukšmo lygį, kurį per bandymą 
pasiekia transporto priemonė. Jei aplinkos 
triukšmo ir išmatuoto triukšmo skirtumas 
yra 10–15 dB(A), siekiant apskaičiuoti 
bandymų rezultatus, iš garso lygio 
matuoklio rodmenų atimamas atitinkamas 
skaičius, kaip nurodyta lentelėje:

Fono triukšmas (įskaitant vėjo keliamą 
triukšmą) turi būti bent 15 dB mažesnis už 
A svertinį triukšmo lygį, kurį per bandymą 
pasiekia transporto priemonė.

1/ Laikantis šio reglamento VII priedo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sugriežtinti bandymo sąlygas ir sumažinti gamintojų atliekamų bandymų 
rezultatus.

Pakeitimas 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.1 punkto lentelė 

Komisijos siūlomas tekstas

Aplinkos triukšmo ir 
matuojamo triukšmo 
skirtumas dB(A)

10 11 12 13 14 15

Pataisa dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Pakeitimas

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sugriežtinti bandymo sąlygas ir sumažinti gamintojų atliekamų bandymų 
rezultatus. 

Pakeitimas 103
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.1. Bandomoji transporto priemonė 
atrenkama taip, kad visos į rinką 
pateikiamos to paties tipo transporto 
priemonės atitiktų šio reglamento 
reikalavimus.

3.2.1. Bandomoji transporto priemonė – į 
rinką pateikiama tipinė, gamintojo
nustatytas specifikacijas atitinkanti 
transporto priemonė.

Or. en

Pagrindimas

Visose dabartinėse triukšmo taisyklių nuostatose leidžiamas gamybos nuokrypis. 

Pakeitimas 104
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.1a. Bandomoji transporto priemonė –
į rinką pateikiama tipinė, gamintojo 
nustatytas specifikacijas atitinkanti 
transporto priemonė.

Or. en
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Pagrindimas

Bandomosios transporto priemonės atrenkamos taip, kad bandymui atlikti būtų sudarytos realios 
sąlygos. Pagal siūlomą tekstą reikalaujama, kad gamintojas tipo bandymui atrinktų didžiausią 
triukšmą skleidžiančią atitinkamos klasės transporto priemonę, o tai dažnai dėl praktinių priežasčių 
yra neįmanoma. 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta gamintojo pareiga užtikrinti, kad visos rinkoje 
parduodamos transporto priemonės atitiktų konkrečius reglamento reikalavimus.

Pakeitimas 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3.2.1 punkto lentelės pirmo stulpelio „Transporto priemonės kategorija“ ketvirtos 
eilutės „N2, N3“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti transporto priemonės 
bandymo masę, virš varomosios (-ųjų) 
galinės (-ių) ašies (-ių) uždedama 
papildoma apkrova. Papildoma apkrova 
neturi būti didesnė kaip 75 proc. 
didžiausios leidžiamos galinės ašies 
apkrovos masės. Bandymo masės 
leidžiamoji nuokrypa – ± 5 proc.

Norint pasiekti transporto priemonės 
bandymo masę, virš varomosios (-ųjų) 
galinės (-ių) ašies (-ių) uždedama 
papildoma apkrova. Papildoma apkrova 
neturi būti didesnė kaip 75 proc. 
didžiausios leidžiamos galinės ašies 
apkrovos masės. 

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti leidžiami jokie bandymo masės nuokrypiai.

Pakeitimas 106
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2.2 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
transporto priemonės padangos, 
parenkamos transporto priemonės 
gamintojo ir užregistruojamos kaip 
nurodyta šio reglamente I priedo 3 
priedėlyje. Jos turi atitikti vieną iš padangų 
dydžių, nustatytų transporto priemonei 
pagal originalios įrangos specifikacijas. 
Padangą, kaip ir transporto priemonę, turi 
būti įmanoma dabar ar vėliau laisvai įsigyti 
rinkoje. 2/ Padangos pripučiamos iki 
transporto priemonės bandomajai masei 
gamintojo rekomenduojamo slėgio. 
Padangų protektoriaus rašto gylis turi būti 
bent toks, koks būtinas pagal kelių eismo 
taisykles.

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
daugiausia triukšmo skleidžiančios tos 
rūšies gamintojo gaminamos padangos ir 
užregistruojamos kaip nurodyta šio 
reglamento I priedo 3 priedėlyje. Jos turi 
atitikti vieną iš padangų dydžių, nustatytų
transporto priemonei pagal originalios 
įrangos specifikacijas. Padangą, kaip ir 
transporto priemonę, turi būti įmanoma 
dabar ar vėliau laisvai įsigyti rinkoje. 2/

Padangos pripučiamos iki transporto 
priemonės bandomajai masei gamintojo 
rekomenduojamo slėgio. Padangų 
protektoriaus rašto gylis turi būti bent toks, 
koks būtinas pagal kelių eismo taisykles.

Or. en

Pakeitimas 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
transporto priemonės padangos, 
parenkamos transporto priemonės 
gamintojo ir užregistruojamos kaip 
nurodyta šio reglamente I priedo 3 
priedėlyje. Jos turi atitikti vieną iš padangų 
dydžių, nustatytų transporto priemonei 

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
transporto priemonės padangos, 
parenkamos transporto priemonės 
gamintojo ir užregistruojamos kaip 
nurodyta šio reglamento I priedo 3 
priedėlyje. Jos turi atitikti vieną iš padangų 
dydžių, nustatytų transporto priemonei 



AM\905004LT.doc 11/72 PE491.113v02-00

LT

pagal originalios įrangos specifikacijas. 
Padangą, kaip ir transporto priemonę, turi 
būti įmanoma dabar ar vėliau laisvai įsigyti 
rinkoje. 2/ Padangos pripučiamos iki 
transporto priemonės bandomajai masei 
gamintojo rekomenduojamo slėgio. 
Padangų protektoriaus rašto gylis turi būti 
bent toks, koks būtinas pagal kelių eismo 
taisykles.

pagal originalios įrangos specifikacijas. 
Padangą, kaip ir transporto priemonę, turi 
būti įmanoma dabar ar vėliau laisvai įsigyti 
rinkoje. 2/ Padangos pripučiamos iki 
transporto priemonės bandomajai masei 
gamintojo rekomenduojamo slėgio. 
Padangų protektoriaus rašto gylis turi būti 
toks, koks būtinas pagal kelių eismo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 108
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
transporto priemonės padangos, 
parenkamos transporto priemonės 
gamintojo ir užregistruojamos kaip 
nurodyta šio reglamente I priedo 3 
priedėlyje. Jos turi atitikti vieną iš padangų 
dydžių, nustatytų transporto priemonei 
pagal originalios įrangos specifikacijas. 
Padangą, kaip ir transporto priemonę, turi 
būti įmanoma dabar ar vėliau laisvai įsigyti 
rinkoje. Padangos pripučiamos iki 
transporto priemonės bandomajai masei 
gamintojo rekomenduojamo slėgio. 
Padangų protektoriaus rašto gylis turi 
būti bent toks, koks būtinas pagal kelių 
eismo taisykles.

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant
bandymą turi būti naudojamos tipinės ant 
ašių montuojamos padangos, parenkamos 
transporto priemonės gamintojo ir 
užregistruojamos kaip nurodyta šio 
reglamento I priedo 3 priedėlyje. Jos turi 
atitikti vieną iš padangų dydžių, nustatytų 
transporto priemonei pagal originalios 
įrangos specifikacijas. Padangą, kaip ir 
transporto priemonę, turi būti įmanoma 
dabar ar vėliau laisvai įsigyti rinkoje. 
Padangos pripučiamos iki transporto 
priemonės bandomajai masei gamintojo 
rekomenduojamo slėgio. Padangų 
protektoriaus rašto gylis turi būti 
mažiausiai 80 proc. didžiausio rašto gylio.

Or. en
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Pagrindimas

Naujo bandymo metodo tikslas – skatinti realų miesto eismą. Padangų protektoriaus rašto gylis ir 
padangų protektoriaus žymenų raštas turėtų būti toks, kuris paprastai naudojamas eismo metu. JT 
EEK rekomendacijoje nustatyta, kad minimalus padangų protektoriaus rašto gylis turėtų būti ne 
mažesnis kaip 80 proc. didžiausio rašto gylio. Bandymo metu turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad ant 
sunkvežimių priekinių ir galinių ašių montuojamos skirtingo protektoriaus žymenų rašto padangos. 
Be to, 2007 –2010 m. šios naujos taisyklės įgyvendinimo stebėsenos procedūra buvo pagrįsta 
tipinėmis ant ašių montuojamomis padangomis. 

Pakeitimas 109

Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3.2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės
transporto priemonės padangos, 
parenkamos transporto priemonės 
gamintojo ir užregistruojamos kaip 
nurodyta šio reglamente I priedo 3 
priedėlyje. Jos turi atitikti vieną iš padangų 
dydžių, nustatytų transporto priemonei 
pagal originalios įrangos specifikacijas. 
Padangą, kaip ir transporto priemonę, turi 
būti įmanoma dabar ar vėliau laisvai įsigyti 
rinkoje. Padangos pripučiamos iki 
transporto priemonės bandomajai masei 
gamintojo rekomenduojamo slėgio. 
Padangų protektoriaus rašto gylis turi būti 
bent toks, koks būtinas pagal kelių eismo 
taisykles.

3.2.2. Riedančių padangų skleidžiamas 
triukšmas nustatytas Reglamente (EB) 
Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto 
priemonių bendrosios saugos. Atliekant 
bandymą turi būti naudojamos tipinės 
daugiausia triukšmo skleidžiančios tos 
rūšies gamintojo gaminamos padangos ir 
užregistruojamos kaip nurodyta šio 
reglamento I priedo 3 priedėlyje. Jos turi 
atitikti vieną iš padangų dydžių, nustatytų 
transporto priemonei pagal originalios 
įrangos specifikacijas. Padangą, kaip ir 
transporto priemonę, turi būti įmanoma 
dabar ar vėliau laisvai įsigyti rinkoje. 
Padangos pripučiamos iki transporto 
priemonės bandomajai masei gamintojo 
rekomenduojamo slėgio. Padangų 
protektoriaus rašto gylis turi būti bent toks, 
koks būtinas pagal kelių eismo taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 principus. Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad visos transporto 
priemonės atitiktų nustatytus standartus, ir sumažinti gamintojų atliekamo bandymo rezultatus.

Pakeitimas 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.2.2 punkto 2 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2/ Atsižvelgiant į tai, kad padangų 
skleidžiamo triukšmo poveikis bendram 
triukšmui yra didelis, turi būti 
atsižvelgiama į galiojančių teisės aktų 
nuostatas dėl padangų kelyje skleidžiamo 
triukšmo. Laikantis JT EEK taisyklės 
Nr. 117 (OL L 231, 2008 8 29, p. 19), 
gamintojo prašymu, atliekant tipo 
patvirtinimo ir gamybos atitikties 
matavimus nenaudojamos frikcinės 
padangos, žieminės padangos ir 
specialiosios paskirties padangos.

2/ Atsižvelgiant į tai, kad padangų 
skleidžiamo triukšmo poveikis bendram 
triukšmui yra didelis, turi būti 
atsižvelgiama į galiojančių teisės aktų 
nuostatas dėl padangų kelyje skleidžiamo 
triukšmo. Laikantis JT EEK taisyklės 
Nr. 117, gamintojo prašymu, atliekant tipo 
patvirtinimo ir gamybos atitikties 
matavimus nenaudojamos frikcinės 
padangos, žieminės padangos ir
specialiosios paskirties padangos.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į OL L 231, 2008 8 29 turėtų būti ištrinta, nes ji nebeaktuali.

Pakeitimas 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3.2.4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.4. Jei transporto priemonėse įrengta 
daugiau kaip dviejų ratų pavara, ji
bandoma ta pavara, kuri numatyta 
įprastai naudoti kelyje.

3.2.4. Jei transporto priemonėse įrengta 
daugiau kaip dviejų ratų pavara, ji turėtų
būti bandoma visomis įmanomomis ratų 
pavaromis.

Or. en

Pagrindimas

Jei automobilyje įrengta daugiau kaip dviejų ratų pavara (t. y. keturių ratų pavara), jis turėtų būti 
bandomas keturių ratų pavara. 

Pakeitimas 112

Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3.2.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.4. Jei transporto priemonėse įrengta 
daugiau kaip dviejų ratų pavara, ji 
bandoma ta pavara, kuri numatyta 
įprastai naudoti kelyje.

3.2.4. Jei transporto priemonėse įrengta 
daugiau kaip dviejų ratų pavara, ji turėtų
būti bandoma visomis įmanomomis ratų 
pavaromis.

Or. en

Pagrindimas

Jei automobilyje įrengta daugiau kaip dviejų ratų pavara (t. y. keturių ratų pavara), jis turėtų būti 
bandomas keturių ratų pavara. 

Pakeitimas 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez



AM\905004LT.doc 15/72 PE491.113v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 3.2.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.6a. Bandymas turi atitikti realų 
skleidžiamą triukšmą, šiuo atveju 
sunkvežimiams ribinės vertės 
sumažinamos 1 dB(A), kad būtų 
atsižvelgta į per bandymą naudojamas 
ypač tylias padangas, kurios niekada nėra 
naudojamos kelyje. 

Or. en

Pagrindimas

Bandymas turėtų būti atliekamas realiomis vairavimo sąlygomis, be to, turėtų būti atsižvelgiama į 
bandymo rezultatus, kuriems įtakos turi triukšmą slopinančių padangų naudojimas.

Pakeitimas 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4.1.2.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonės vidurio linijos kelias 
per visą bandymą turi kuo tiksliau atitikti 
CC' liniją nuo artėjimo iki AA' linijos, kol 
transporto priemonės galas kirs BB' liniją. 
Jei transporto priemonė turi daugiau kaip 
vieną varančiąją ašį, ji bandoma naudojant 
įprastam važiavimui skirtą pavarą. 

Transporto priemonės vidurio linijos kelias 
per visą bandymą turi kuo tiksliau atitikti 
CC' liniją nuo artėjimo iki AA' linijos, kol 
transporto priemonės galas kirs BB' liniją. 
Jei transporto priemonėse įrengta daugiau 
kaip dviejų ratų pavara, ji turėtų būti
bandoma visomis įmanomomis ratų 
pavaromis.
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Or. en

Pagrindimas

Jei automobilyje įrengta daugiau kaip dviejų ratų pavara (t. y. keturių ratų pavara), jis turėtų būti 
bandomas keturių ratų pavara. 

Pakeitimas 115
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2.1.4.1 punkto pirmos pastraipos a–c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Jei naudojant vieną konkretų perdavimo 
skaičių etaloninio pagreičio awot ref ± 5 proc. 
leidžiamosios nuokrypos intervale 
pasiekiamas pagreitis neviršija 3,0 m/s2, 
bandoma naudojant tą perdavimo skaičių.

a) Jei naudojant vieną konkretų perdavimo 
skaičių etaloninio pagreičio awot ref ± 5 proc. 
leidžiamosios nuokrypos intervale 
pasiekiamas pagreitis neviršija 2,0 m/s2, 
bandoma naudojant tą perdavimo skaičių.

b) Jeigu su jokiu perdavimo skaičiumi 
nepasiekiamas reikiamas pagreitis, 
pasirenkamas perdavimo skaičius i 
(didesnis pagreitis ir perdavimo skaičius 
i+1), kuriuo pasiekiamas mažesnis nei 
etaloninis pagreitis. Jei pagreičio vertė, 
esant perdavimo skaičiui i, neviršija 
3,0 m/s2, per bandymą naudojami abu 
perdavimo skaičiai. Svertinis koeficientas, 
siejant su etaloniniu pagreičiu awot ref, 
apskaičiuojamas taip: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

b) Jeigu su jokiu perdavimo skaičiumi 
nepasiekiamas reikiamas pagreitis, 
pasirenkamas perdavimo skaičius i 
(didesnis pagreitis ir perdavimo skaičius 
i+1), kuriuo pasiekiamas mažesnis nei 
etaloninis pagreitis. Jei pagreičio vertė, 
esant perdavimo skaičiui i, neviršija 
2,0 m/s2, per bandymą naudojami abu 
perdavimo skaičiai. Svertinis koeficientas, 
siejant su etaloniniu pagreičiu awot ref, 
apskaičiuojamas taip: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

c) Jei perdavimo skaičiaus i pagreičio vertė 
viršija 3,0 m/s2, turi būti naudojamas 
pirmas perdavimo skaičius, kuriuo 
pasiekiamas pagreitis, mažesnis kaip 
3,0 m/s2, išskyrus atvejus, kai perdavimo 
skaičius i+1 užtikrina pagreitį, mažesnį 
kaip aurban. Šiuo atveju turi būti 
naudojamos dvi pavaros i ir i+1, įskaitant i 
pavarą, kuria važiuojant pagreitis viršija 
3,0 m/s2. Dalinės galios koeficientui kP
apskaičiuoti naudojamas pasiektas pagreitis 
awot test, o ne awot ref.

c) Jei perdavimo skaičiaus i pagreičio vertė 
viršija 2,0 m/s2, turi būti naudojamas 
pirmas perdavimo skaičius, kuriuo 
pasiekiamas pagreitis, mažesnis kaip 
2,0 m/s2 išskyrus atvejus, kai perdavimo 
skaičius i+1 užtikrina pagreitį, mažesnį 
kaip aurban. Šiuo atveju turi būti 
naudojamos dvi pavaros i ir i+1, įskaitant i 
pavarą, kuria važiuojant pagreitis viršija 
2,0 m/s2. Dalinės galios koeficientui kP
apskaičiuoti naudojamas pasiektas pagreitis 
awot test, o ne awot ref.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant simuliuoti tikro miesto eismo aplinkybes, turi būti nustatytas 2,0 m/s2 didžiausias pagreitis.

Pakeitimas 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4.1.2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonės vidurio linijos kelias 
per visą bandymą turi kuo tiksliau atitikti 
CC' liniją nuo artėjimo iki AA' linijos, kol 
transporto priemonės galas kirs BB' liniją. 
Bandymas atliekamas be priekabos arba 
puspriekabės. Jei priekaba nuo vilkiko nėra 
lengvai atskiriama, priekabos nepaisoma 
kertant BB' liniją. Jei transporto 
priemonėje yra kokia nors įranga, pvz., 
betono maišyklė, kompresorius ir kt., per 
bandymą ši įranga neturi veikti. Transporto 
priemonės bandymo masė nustatoma pagal 
3.2.1 punkto lentelę.

Transporto priemonės vidurio linijos kelias 
per visą bandymą turi kuo tiksliau atitikti 
CC' liniją nuo artėjimo iki AA' linijos, kol 
transporto priemonės galas kirs BB' liniją. 
Bandymas atliekamas be priekabos arba 
puspriekabės. Bandymas atliekamas be 
priekabos arba puspriekabės. Jei priekaba 
nuo vilkiko nėra lengvai atskiriama, 
priekabos nepaisoma kertant BB' liniją. Jei 
transporto priemonėje yra kokia nors 
įranga, pvz., betono maišyklė, per bandymą 
ši įranga neturi veikti. Transporto 
priemonės bandymo masė nustatoma pagal 
3.2.1 punkto lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Kompresoriai naudojami pneumatiniams stabdžiams ir todėl tai yra esminė transporto priemonės 
detalė. Todėl matuojant triukšmo lygį taip pat turėtų būti atsižvelgiama į kompresorių keliamą 
triukšmą, nes jie priklauso prie realių vairavimo sąlygų ir todėl per bandymus kompresoriai turi 
veikti. 
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Pakeitimas 117
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo 
nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo 
nuostatas, neturi viršyti šių ribų ir neturi 
viršyti 90 dB(A) jokiu važiavimo metu, kai 
didžiausias greitis 130 km/h, pagal 
VIII priedą:

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų, kad reglamentu būtų užtikrinama, kad nebūtų didelio aplinkos triukšmo per pagreičio 
bandymus droselinei sklendei esant atvertai iki galo. Nuostatos turėtų būti iškart veiksmingai 
taikomos kompetentingų valdžios institucijų.

Pakeitimas 118
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo šeštos eilutės antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9 sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9; > 125 kW/t, 
daugiausia 1 900 cc

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomi naujieji standartai yra įgyvendinami, tačiau tik ilgesniu laikotarpiu. 
Reikės dviejų papildomų metų pasiekti, kad Europos transporto priemonės skleistų panašaus lygio 
garsą kaip elektrinės transporto priemonės.
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Pakeitimas 119
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo šeštos eilutės penktas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68 70

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomi naujieji standartai yra įgyvendinami, tačiau tik ilgesniu laikotarpiu. 
Reikės dviejų papildomų metų pasiekti, kad Europos transporto priemonės skleistų panašaus lygio 
garsą kaip elektrinės transporto priemonės.

Pakeitimas 120
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo šeštos eilutės šeštas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 71

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomi naujieji standartai yra įgyvendinami, tačiau tik ilgesniu laikotarpiu. 
Reikės dviejų papildomų metų pasiekti, kad Europos transporto priemonės skleistų panašaus lygio 
garsą kaip elektrinės transporto priemonės.

Pakeitimas 121
Gilles Pargneaux

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo „Ribinės vertės“ septintos eilutės antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9 sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9;
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galios ir masės santykis > 150 kW/t galios ir masės santykis > 125 kW/t, 
mažiausia 1901 cc

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisijos siūlomi naujieji standartai yra įgyvendinami, tačiau tik ilgesniu laikotarpiu. 
Reikės dviejų papildomų metų pasiekti, kad Europos transporto priemonės skleistų panašaus lygio 
garsą kaip elektrinės transporto priemonės.

Pakeitimas 122
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas

Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:
Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto 
priemonės 
kategorijos aprašas

Ribinės vertės

išreikštos dB(A)

[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto priemonių 
registravimo, prekybos ir 
eksploatacijos pradžios ribinės 
vertės

1 etapas, galioja nuo

[2 metai po paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo

[5 metai po paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo

[7 metai po paskelbimo]

Bendra 
informacija

Visureigiai 
*

Bendra 
informacija

Visureigiai 
*

Bendra 
informacija

Visureigiai *

M Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1 sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 

galios ir masės 

71 71 69 69 69 69
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santykis > 150 kW/t

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė 
≤ 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 2 t 
< masė ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė ≤ 5 t; 

vardinė variklio 
galia < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė ≤ 5 t; 

vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė 
> 5 t; 

vardinė variklio 
galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė 
> 5 t; 

vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < masė ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < masė ≤ 12 t; 

vardinė variklio 
galia < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masė ≤ 12 t; 

75 kW ≤ vardinė 
variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < masė ≤ 12 t; 

vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masė > 12 t; 

75 kW ≤ vardinė 
variklio galia < 

77 78 75 76 75 76
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150 kW

N3 masė > 12 t; 

vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB 
II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.
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Pakeitimas

Ribinės vertės, kategorija ir JT EEK taisyklės R51.03 pereinamojo laikotarpio nuostatos
Naujų rūšių transporto priemonės

1 etapas 2 etapas 3 etapas

2 metai
po JT EEK taisyklės
R51.03 įsigaliojimo
Riba dB(A)

4 metai
po 1 etapo

Riba dB(A)

6 metai
po 1 etapo

Riba dB(A)

4 metai
po 2 etapo

Riba dB(A)

6 metai po 2 
etapo

Riba dB(A)

              Galios ir masės santykis 
≤ 120 kW/t
M1        120 < galios ir masės 
santykis ≤ 160 kW/t
                Galios ir masės 
santykis ≤ 160 kW/t

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

               Bendra transporto 
priemonės masė ≤ 2,5 t
M2        2,5 t < bendra transporto 
priemonės masė ≤ 3,5 t
               Bendra transporto 
priemonės masė > 3,5 t

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71
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             Galia ≤ 180 kW
M3       180 < galia ≤ 250 kW
               Galia > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            Bendra transporto 
priemonės masė ≤ 2,5 t
N1        2,5 t < bendra transporto 
priemonės masė ≤ 3,5 t

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

             Galia ≤ 150 kW
N2        galia > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             Galia ≤ 250 kW
N3        galia > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Visų kategorijų visureigiams (G), kurių pravažiuojamos brastos gylis 50 cm, įvažiavimas į 30 proc. įkalnę, 1 etape ribinės vertės padidinamos dar 
1 dB(A), kaip papildomas, M1G kategorijai taikomas reikalavimas.

Visų N3, M3 kategorijų visureigiams (G) 2 etape ir vėliau ribinės vertės padidinamos dar 2 dB(A), o visoms kitoms kategorijoms 2 etape ir vėliau 
ribinės vertės padidinamos dar 1 dB(A).

Rezultatai apvalinami ir matavimo neapibrėžtis tikrinama pagal taisyklę R51.02.

Or. en
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Pagrindimas

Europos ekonominės komisijos taisyklė Nr. R51 (EEK–R 51) turėtų būti pakeista įgyvendinus naują 
bandymų metodą ir nustačius papildomas nuostatas dėl garso skleidimo (ASEP). Naujas bandymo 
metodas turėtų būti nustatomas kartu su naujomis ribinėmis vertėmis. Nauda aplinkai turėtų būti 
pasiekta įgyvendinus 3 ribinių verčių etapų principą. Pereinamojo laikotarpio nuostatomis 
transporto priemonių gamintojams sudaromos sąlygos pakeisti įprastus produkto ciklo 
projektavimo etapus.

Pakeitimas 123
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų 
transporto 
priemonių 
tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų 
transporto 
priemonių 
tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos 
pradžios ribinės 
vertės

1 etapas, 
galioja nuo
[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, 
galioja nuo
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja 
nuo
[7 metai po 
paskelbimo]

Bendra 
inform
acija

Visu
reigi
ai *

Bendra 
inform
acija

Visu
reigi
ai *

Bendra 
inform
acija

Visureig
iai *

M Keleivinės transporto priemonės
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M1 sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9; 
galios ir masės santykis > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9; masė 
< 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9; 2 t 
< masė < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t; 
vardinė variklio galia < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t; 
vardinė variklio galia > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sėdimųjų vietų skaičius > 9; masė 
> 5 t; 
vardinė variklio galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sėdimųjų vietų skaičius > 9; masė 
> 5 t; 
vardinė variklio galia > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Krovininės transporto priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < masė < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masė < 12 t; 
75 kW <  vardinė variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t; 
75 kW <  vardinė variklio galia < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masė > 12 t; 
vardinė variklio galia > 150 kW

80 82 78 80 78 80
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*Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą visureigių 
transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte. 

**M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos ribinės 
vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Parlamento pakeitimas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, 
neturi viršyti šių ribų:

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės kategorijos aprašas Naujų transporto priemonių tipų 
bendrosios ribinės vertės 1), 
išreikštos decibelais (A)

1 etapas, galioja 
nuo
2 metai po 
įsigaliojimo

2 etapas, 
galioja nuo
6 metai po 
įsigaliojimo *

M1 Galios ir masės santykis < 120 kW/t 72 70

120< galios ir masės santykis < 150 kW/t 73 71

Galios ir masės santykis > 150 kW/t 75 74

M2 Bendra transporto priemonės masė <2,5 t 72 71

2,5 t < Bendra transporto priemonės masė ≤ 
3,5 t

74 73

N1 Bendra transporto priemonės masė <2,5 t; 
tūris < 660ccm; galios ir masės santykis 
(bendra transporto priemonės masė) < 35 
kW/t

74 73

Bendra transporto priemonės masė ≤ 2,5 t 72 71

2,5 t < bendra transporto priemonės masė ≤ 
3,5 t

74 73

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės kategorijos aprašas Naujų transporto priemonių tipų 
bendrosios ribinės vertės 1), 
išreikštos decibelais (A)
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1 etapas, galioja 
nuo
3 metai po 
įsigaliojimo

2 etapas, 
galioja nuo
8 metai po 
įsigaliojimo

M2 Bendra transporto priemonės masė > 3,5 t; 
Vardinė variklio galia ≤ 135 kW

75 74

Bendra transporto priemonės masė > 3,5 t; 
Vardinė variklio galia > 135 kW

76 75

M3 2) Vardinė variklio galia ≤ 135 kW 76 75

135 < vardinė variklio galia ≤ 250 kW 79 78
M3 2) Vardinė variklio galia > 250 kW 80 79

N2 Vardinė variklio galia ≤ 135 kW 78 76

Vardinė variklio galia > 135 kW 79 78

N3 Vardinė variklio galia ≤ 135 kW 79 78

135 < vardinė variklio galia ≤ 250 kW 81 80
Vardinė variklio galia > 250 kW 82 81

* M1/N1 ir M2 < 3,5 t kategorijų naujų transporto priemonių pardavimo ir eksploatacijos pradžios 
pereinamasis laikotarpis yra 2 metai.

1) M3 ir N3 klasių transporto priemonės ribinės vertės padidinamos 2 dB, o bet kurios kitos klasės 
transporto priemonės – 1 dB, jei transporto priemonė atitinka atitinkamą visureigių transporto 
priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte.

2) M2 arba M3 klasės transporto priemonės ribinės vertės padidinamos 2dB, jei jose montuojamas 
priverstinio uždegimo variklis, kurio vardinis variklio sukimosi dažnis yra didesnis nei 3 500 rpm.

Or. en

Pagrindimas

As the European Regulation on vehicle noise has a direct impact on the worldwide UN-ECE 
Regulation R51 it is important to consider limit values, vehicles classes and time lines which are 
compatible to the technologies in all markets that apply and want to apply to Regulation ECE R51. 
This will avoid a dis-harmonization of the markets and allow manufacturer an easy access to the 
global market.

Pakeitimas 124
Anja Weisgerber
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transpor
to 

priemonė
s 

kategorij
a

Transporto 
priemonės 

kategorijos aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos 
pradžios ribinės 
vertės

1 etapas, galioja nuo
[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo
[7 metai po 
paskelbimo]

Bendra 
informaci

ja

Visureigi
ai *

Bendra 
informaci

ja

Visureigi
ai *

Bendra 
informaci

ja

Visureigi
ai *

M
Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1
sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
galios ir masės 
santykis > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė 
< 2 t

72 72 70 70 70 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 2 t 
< masė < 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t;
vardinė variklio 

74 75 72 73 72 73
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galia < 150 kW

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t;
vardinė variklio 
galia > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė 
> 5 t; 
vardinė variklio 
galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė 
> 5 t; 
vardinė variklio 
galia > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < masė < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio 
galia < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masė < 12 t; 
75 kW < vardinė 
variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio 
galia > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t; 
75 kW < vardinė 
variklio galia < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio 
galia > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą visureigių transporto 
priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos ribinės vertės 
galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.
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Pakeitimas 

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transp
orto 

priemo
nės 

kategor
ija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės ****

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės ****

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės ****

Naujų 
transporto 
priemonių 

tipo 
patvirtinimo 

ribinės 
vertės *****

1 etapas, galioja nuo
[2 metai po 
paskelbimo]*******
*

2 etapas, galioja nuo
[6 metai po 
paskelbimo]*******
*

3 etapas, galioja 
nuo
[10 metų po 
paskelbimo]

4 etapas, 
galioja nuo 
[14 metų po 
paskelbimo]
******

Bendrosio
s nuostatos

Visureigi
ai *

Bendrosio
s nuostatos

Visureigi
ai *

Bendrosi
os 

nuostatos

Visureigi
ai *

Bendra 
informacija 

***
Keleivinės ir 
krovininės
transporto 
priemonės*****
**

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9;
galios ir masės 
santykis <
120 kW/t

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9;
120 kW/t <
galios ir masės 
santykis <
160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius < 9; 
galios ir masės 
santykis > 
160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70
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M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė < 2,5 t;
vardinė variklio 
galia < 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
masė < 2,5 t;
vardinė variklio 
galia > 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 2,5 t 
< masė ≤ 3,5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 3,5 t;

76 77 73 74 72 73 71

N1 masė < 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t < 
masė ≤ 3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 
ribinės vertės ****

Naujų 
transporto 
priemonių 

tipo 
patvirtinimo 

ribinės 
vertės *****

1 etapas, galioja nuo
[3 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo
[8 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja 
nuo

[12 metų po 
paskelbimo]

4 etapas, 
galioja nuo 
[16 metų po 
paskelbimo]

******

Bendrosio
s 

nuostatos

Visureigi
ai *

Bendrosio
s 

nuostatos

Visureigi
ai *

Bendrosi
os 

nuostato
s

Visureigi
ai *

Bendra 
informacija 

***

M3 

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė variklio 
galia < 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
100 kW <vardinė 
variklio galia <
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3 sėdimųjų vietų 78 79 78 79 76 77 75
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skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
180 kW < 
vardinė variklio 
galia < 250 kW

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė variklio 
galia > 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 t < masė ≤ 12
t; 
vardinė variklio 
galia < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 t < masė ≤ 12
t; 
75 kW ≤ vardinė 
variklio galia < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < masė < 12
t; 

150 kW <
vardinė variklio 
galia

78 79 77 78 77 78 74

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio 
galia < 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masė > 12 t; 
100 kW ≤ 
vardinė variklio 
galia < 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masė > 12 t; 
150 kW < 
vardinė variklio 
galia < 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio 
galia > 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą visureigių 
transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 
punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos ribinės 
vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

*** Bendrosios visureigių transporto priemonių ribinės vertės padidinamos dar 1 dB(A).
**** Pereinamasis naujų transporto priemonių pirmos registracijos laikotarpis: 2 metai nuo 

taikymo etapo įsigaliojimo pradžios.
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***** Pereinamasis naujų transporto priemonių pirmos registracijos laikotarpis: 3 metai nuo 
taikymo etapo įsigaliojimo pradžios.

****** Pradėjus įgyvendinti 3 etapą, Komisija atlieka išsamų tyrimą, susijusį su techninėmis 
pasiūlytų triukšmo ribų galimybėmis, kad būtų galima patvirtinti 4 etapą. Jei įvertinama 
teigiamai, 4 etapas taikomas po keturių metų nuo Komisijos tyrimo paskelbimo.

******* M1 kategorijos specialios paskirties transporto priemonės:
vežimėliui neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių (kaip apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB II priedo 5.5 dalyje) ir šarvuotųjų transporto priemonių (kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB II priedo 5.2 dalyje) išmetamųjų dujų sistemos vamzdynas gali 
būti keičiamas be jokių papildomų bandymų, jei išsaugoti visi pradiniai išmetamų 
teršalų kontrolės prietaisai, įskaitant dalelių filtrus (jei jų esama). Jei reikia atlikti naują 
bandymą, prie taikytinos ribos pridedami dar 2 dB(A).

******** Mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms, kurios nurodytos 
Direktyvos 2007/46/EB XII priedo A dalies 1 skirsnyje, taikoma 1 etapo ir 
2 etapo data pavėlinama 2 metais.

Or. en

Pagrindimas

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit values 
should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical standards. 
These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values and to optimize the 
overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories enables us to establish more 
ambitious noise limit values for vehicles with lower engine power and more realistic noise limit 
values for vehicles with higher engine power. The Regulation should reflect the differences in 
development and production of passenger cars and heavy duty vehicles. Accordingly, different 
phases for passenger cars and commercial vehicles shall be established. 

Pakeitimas 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas
III priedas

Ribinės vertės
Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės 
kategorijos aprašas Vertės išreikštos dB (A) (decibelais (A))

Naujų Naujų Naujų transporto 
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transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

priemonių registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos pradžios 
ribinės vertės

1 etapas, 
galioja nuo

[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja 
nuo

[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo
[7 metai po paskelbimo]

Bendro
sios 
nuostat
os

Visu
reigi
ai *

Bendro
sios 
nuostat
os

Visur
eigiai 
*

Bendro
sios 
nuostat
os

Visureigiai *

M Keleivinės transporto 
priemonės

M1
sėdimųjų vietų skaičius 
≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sėdimųjų vietų skaičius 
< 9;
galios ir masės santykis 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; masė < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; 2 t < masė ≤ 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; 3,5 t < masė < 5 t; 
vardinė variklio galia < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; 3,5 t < masė < 5 t; 
vardinė variklio galia >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; masė > 5 t; 
vardinė variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; masė > 5 t; 
vardinė variklio galia >

77 79 75 77 75 77
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150 kW

N Krovininės transporto 
priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < masė ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masė < 12 t; 

75 kW <vardinė variklio 
galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t; 

75 kW < vardinė variklio 
galia < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio galia >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą visureigių 
transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 
4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Pakeitimas
III priedas

Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transpor
to 
priemonė

Transporto priemonės 
kategorijos aprašas Vertės išreikštos dB (A) (decibelais (A))
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s 
kategorij
a

Naujų 
transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų 
transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos pradžios 
ribinės vertės

1 etapas, galioja 
nuo
[1 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja 
nuo
[6 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo
[8 metai po paskelbimo]

Bendro
sios 
nuostat
os

Visur
eigiai

Bendro
sios 
nuostat
os

Visur
eigiai

Bendro
sios 
nuostat
os

Visureigiai

M Keleivinės transporto 
priemonės

M1 sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9; ≤ 
125 kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1
sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9; 
125 kW/t < galios ir masės 
santykis ≤ 150kW/t

73 75*** 71 74*** 71 74***

M1
sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9;
galios ir masės santykis > 
150 kW/t

75 74 74

M1

sėdimųjų vietų skaičius ≤ 4, 
įskaitant vairuotoją; galios ir 
masės santykis > 200 kW/t; 
vairuotojo sėdimosios vietos R 
tašką < 450 mm

77 / 76 / 76 /

M2 sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
masė ≤ 2,5 t 72 72 70 70 70 70

M2 sėdimųjų vietų skaičius > 9;
2,5 t < masė ≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
3,5 t < masė ≤ 5 t vardinė 
variklio galia < 150 kW

76 77 75 76 75 76
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M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
3,5 t < masė ≤ 5 t vardinė 
variklio galia ≥ 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3
sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
masė > 5 t; vardinė variklio 
galia ≤ 180 kW

76 77 75 76 75 76

M3
sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
masė > 5 t; 180 kW < vardinė 
variklio galia < 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3
sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
masė > 5 t; vardinė variklio 
galia > 250 kW

80 81 79 80 79 80

N Krovininės transporto 
priemonės

N1 masė ≤ 2,5 t 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 t < masė ≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t < masė ≤ 12 t
vardinė variklio galia < 150
kW

77 78 76 77 76 77

N2
3,5 t < masė ≤ 12 t
vardinė variklio galia ≥ 150 
kW

78 79 77 78 77 78

N3
masė > 12 t;
vardinė variklio galia ≤ 180 
kW

79 80 78 79 78 79

N3
masė > 12 t;
180 kW < vardinė variklio 
galia < 250 kW

81 82 80 81 80 81

N3
masė > 12 t;
vardinė variklio galia > 
250 kW

82 83 81 82 81 82

*** M1 transporto priemonėms, jei transporto priemonė atitinka reikiamą visureigių transporto 
priemonių apibrėžtį pagal ES direktyvos 2006/46/EB II priedo A.4 straipsnį ir, be to, jei 
visureigių pravažiuojamos brastos lygis 500 mm ir gali įvažiuoti į 35° statumo įkalnę.

Pastaba N3 kategorijos transporto priemonėms ribos taikomos tik jei per bandymą leidžiama naudoti 
įprastas padangas.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos nustatytas skirstymas į kategorijas iš esmės pagrįstas nuo 1970 m. galiojančia Tarybos 
direktyva 70/157/EEB. Joje neatsižvelgiama į transporto priemonių rinkos plėtrą pastaraisiais 
dešimtmečiais ir ji neturi būti taikoma ateityje. Naujoje tobulesnėje skirstymo į kategorijas tvarkoje 
turi būti atsižvelgiama į vartotojų poreikius, susijusius su didesne produktų įvairove. Komisijos 
siūlomas pereinamojo laikotarpio terminas yra per trumpas ir dėl jo turės būti nutraukta įvairių 
transporto priemonių rūšių gamyba. Per 1 etapą transporto priemonių gamintojai turės pakeisti 
23–89 proc. savo transporto priemonių parko, o per 2 etapą 75–100 proc. likusių savo produktų. 
Dėl šios priežasties transporto priemonių gamintojai patirs didelius nuostolius. Pakeitime siūlomas 
pirmasis etapas jau turės poveikį apie 10–30 proc. transporto priemonių parko, o antrasis etapas 
turės poveikį dar 20–40 proc. transporto priemonių parko, priklausomai nuo pasiūlytų pakategorių. 
Techniniu požiūriu tai yra įmanoma ir pagrįsta.

Automobiliams siūlomos ribinės vertės pagrįstos 2 m/s2 reikalavimais, kuris taip pat taikomas per 
stebėsenos laikotarpį. Komisija savo pasiūlyme pakeitė šią bandymo sąlygą ir nustatė 3 m/s2. 
Parlamentui siūloma sugrąžinti ankstesnę bandymo sąlygą. Priešingu atveju, pirmiau nurodytoje 
lentelėje nurodytos vertės turi būti padidintos dar 1 dB(A).

Sunkiasvorėms komercinėms transporto priemonėms nustatytos šio siūlomos pirmojo etapo ribinės 
vertės 82 dB(A), 81 dB(A) ir 80 dB(A) (jos jau turi poveikį 17–28 proc. visų transporto priemonių), 
kurios pagrįstos ACEA tyrimu, kuriame buvo išnagrinėtos 159 duomenų bylos, kurių duomenys 
pritaikyti prie įprastų padangų naudojimo. Mažesnės Komisijos siūlomos ribinės vertės yra 
pagrįstos Venoliva tyrimu, kuriame buvo išnagrinėta tik 100 duomenų bylų, nors ir buvo žinoma, 
kad gamintojai atsiuntė ne mažiau kaip 159 duomenų bylas. ACEA jau 2010 m. tam prieštaravo. 
Galutinėje 2011 m. Venoliva tyrime nurodyta, kad duomenų bazėje buvo 179 duomenų bylos, tačiau 
analizei vėl buvo naudojama tik 100 duomenų bylų.

Pakeitimas 126
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transport
o 
priemonė
s 
kategorija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės, išreikštos dB(A) [decibelai (A)]
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Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos 
pradžios ribinės 
vertės

1 etapas, galioja 
nuo [2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo 
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo 
[7 metai po 
paskelbimo]

Bendra 
inform
acija

Visureigiai
*

Bendra 
informac
ija

Visureigiai
*

Bendra 
inform
acija

Visureigiai*

M
Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1
sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9;
galios ir masės 
santykis
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė ≤ 2 t

72 72 70 70 70 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 2 t 
< masė ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė ≤ 5 t;
vardinė variklio 
galia < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė ≤ 5 t;
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 

75 76 73 74 73 74
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masė > 5 t;
vardinė variklio 
galia < 150 kW

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t;
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < masė ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masė ≤ 12 t
;
vardinė variklio 
galia < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masė ≤ 
12 t;
75 kW ≤ vardinė 
variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masė ≤ 
12 t;
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t;
75 kW ≤ vardinė 
variklio galia < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masė > 12 t;
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB 
II priedo A dalies 4 punkte.

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių 
padidintos ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.
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Pakeitimas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo 
skaičiaus, neturi viršyti šių ribų:

Naujų transporto priemonių tipų bendrosios ribinės vertės 
1), išreikštos decibelais (A)

Transpo
rto 
priemon
ės 
kategori
ja

Transporto priemonės 
kategorijos aprašas

1 etapas, galioja 
nuo 2 metų po 
įsigaliojimo

2 etapas, galioja 
nuo 6 metų po 
įsigaliojimo*

3 etapas***, 
galioja nuo 10
metų po 
įsigaliojimo**

Galios ir masės santykis 
(GMS) < 120 kW/t

71 70 68

M1 2) 120< GMS < 150 kW/t 72 71 69
PMR > 150 kW/t 74 73 72

didžiausioji leidžiama 
masė < 2,5 t; vardinė 
galia < 75 kW/t

71 70 69

M2

didžiausioji leidžiama 
masė < 2,5 t; vardinė 
galia < 75 kW/t

72 71 70

2,5 t < didžiausioji 
leidžiama masė < 3,5 t;

74 73 71

N1 didžiausioji leidžiama 
masė < 2,5 t

72 71 69

2,5 t < didžiausioji 
leidžiama masė < 3,5 t;

74 73 70

Naujų transporto priemonių tipų bendrosios ribinės vertės 
1), išreikštos decibelais (A)

Transp
orto 
priemo
nės 
kategor

Transporto priemonės 
kategorijos aprašas

1 etapas, galioja nuo 
3 metų po 
įsigaliojimo

2 etapas, 
galioja nuo 8 
metų po 
įsigaliojimo

3 etapas***, 
galioja nuo 12 
metų po 
įsigaliojimo**
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ija

M2

didžiausioji leidžiama 
masė > 3,5 t; vardinė 
galia < 150 kW

76 74 72

didžiausioji leidžiama 
masė > 3,5 t; vardinė 
galia > 150 kW

77 75 73

M3 vardinė galia < 100 kW 74 73 71

100 kW < vardinė galia <
150 kW

76 75 73

150 kW < vardinė galia <
250 kW

79 78 76

vardinė galia > 250 kW 80 79 78

vardinė galia < 75 kW 76 75 73

N2 75 < vardinė galia <
150 kW

77 76 74

vardinė galia > 150 kW 78 77 75

vardinė galia < 100 kW 76 75 73

N3 100 < vardinė galia <
150 kW

79 78 76

150 < vardinė galia <
250 kW

81 80 78

vardinė galia > 250 kW 82 81 80

* M1 / N1 ir M2 kategorijos naujų transporto priemonių, kurių masė < 3,5 t, 
pardavimui ir eksploatacijos pradžiai nustatytas 2 metų pereinamasis laikotarpis.

** Visų kategorijų naujų transporto priemonių pardavimo ir eksploatacijos pradžios 
pereinamasis laikotarpis yra 3 metai.

*** Iš karto po to, kai pradedamas taikyti ankstesnis etapas, Komisija atlieka tyrimą dėl 
to etapo įgyvendinamumo patvirtinimo. Jei įvertinama teigiamai, šis etapas 
taikomas po 4 metų nuo koreliuoto tyrimo paskelbimo.

1) M3 ir N3 klasių transporto priemonės ribinės vertės padidinamos +2 dB, o bet 
kurios kitos klasės transporto priemonės – +1 dB, jei transporto priemonė atitinka 
atitinkamas visureigių transporto priemonių apibrėžtis, pateiktas ES direktyvos 
2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte.

2) M1 klasės transporto priemonės ribinės vertės padidinamos +1 dB, jei joje 
naudojamos C1D arba C1E klasių padangos pagal apibrėžtį, pateiktą Reglamento 
(EB) Nr. 661/2009 II priedo A dalyje.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitinkamą poreikio išlaikyti pramonės vystymosi ir teisinio tikrumo pusiausvyrą 
ir pasiekti būtinus visuomenės sveikatos tikslus, pritaikyti etapai. Ypač 3 etape nustatyti ambicingi 
tikslai. Taip pat transporto priemonių kategorijos pritaikytos naujausiems technikos standartams. 
Didesnė šių transporto priemonių kategorijų diferenciacija leidžia nustatyti tikroviškesnes triukšmo
ribines vertes. Laikotarpiai atitinka tipinius gamybos ciklus ir skirtingi lengvosioms ir sunkiosioms 
transporto priemonėms.

Pakeitimas 127

Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transpor
to 

priemonė
s 

kategorij
a

Transporto priemonės 
kategorijos aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)

[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių 

registravimo, prekybos 
ir eksploatacijos 

pradžios ribinės vertės

1 etapas, galioja nuo
[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo
[7 metai po 
paskelbimo]

Bendrosio
s nuostatos

Visureig
iai *

Bendrosio
s nuostatos

Visureig
iai *

Bendrosios 
nuostatos

Visureigi
ai *
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M Keleivinės transporto 
priemonės

M1 sėdimųjų vietų skaičius 
≤ 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 sėdimųjų vietų skaičius 
< 9; 

galios ir masės santykis 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; masė < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; 2 t < masė ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; 3,5 t < masė < 5 t; 

vardinė variklio galia < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; 3,5 t < masė < 5 t; 
vardinė variklio galia >

150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; masė > 5 t; 

vardinė variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sėdimųjų vietų skaičius 
> 9; masė > 5 t; 

vardinė variklio galia >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Krovininės transporto 
priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < masė ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia < 

75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masė < 12 t; 

75 kW < vardinė 
variklio galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74
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N2 3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia >

150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masė > 12 t; 
75 kW < vardinė 

variklio galia < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masė > 12 t; 

vardinė variklio galia >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo 
A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Parlamento pakeitimas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transp
orto 
priemo
nės 
kategor
ija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės

išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų 
transporto 
priemonių 
tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų 
transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų 
transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijo
s pradžios 
ribinės vertės

Naujų 
transporto 
priemonių 
tipo 
patvirtinim
o ribinės 
vertės

Naujų 
transporto 
priemonių 
registravim
o, prekybos 
ir 
eksploataci
jos 
pradžios 
ribinės 
vertės

1 etapas, 
galioja nuo
[1 metai po 

2 etapas, 
galioja nuo
[2 metai po 

3 etapas, 
galioja nuo
[4 metai po 

4 etapas, 
galioja nuo
[6 metai po 

5 etapas, 
galioja nuo
[8 metai po 
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paskelbimo] paskelbimo] paskelbimo] paskelbimo
]

paskelbimo
]

Bendrosios 
nuostatos

Bendrosios 
nuostatos

Bendrosios 
nuostatos

Bendrosios 
nuostatos

Bendrosios 
nuostatos

M
Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1**

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9

galios ir masės 
santykis <
150 kW/t

70 68 68 66 66

M1**

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9
galios ir masės 
santykis > 
150 kW/t

71 69 69 67 67

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;

maksimali 
masė < 2,5 t

72 70 70 68 68

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;

2,5 t 
< maksimali
masė ≤ 3,5 t

73 71 71 69 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
3,5 t 
< maksimali
masė ≤ 5 t

74 72 72 70 70

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;

maksimali
masė > 5 t

vardinė 
variklio galia <
250 kW

75 73 73 71 71

M3 sėdimųjų vietų 77 75 75 73 73
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skaičius > 9;

maksimali
masė > 5 t
vardinė 
variklio galia > 
250 kW

N
Krovininės 
transporto 
priemonės

N1**
maksimali
masė < 2,5 t 71 69 69 67 67

N1**

2,5 t 
< maksimali
masė < 3.5 t

72 70 70 68 68

N2

2,5 t 
< maksimali
masė < 12 t
vardinė 
variklio galia <
150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 t 
< masė ≤ 12 t
vardinė 
variklio galia > 
150 kW

77 75 75 73 73

N3

maksimali
masė > 12 t

vardinė 
variklio galia <
250 kW

76 74 74 72 72

N3***

maksimali
masė > 12 t
vardinė 
variklio galia >
250 kW

78 76 76 74 74

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB 
II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 ir N1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių 
padidintos ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.
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*** Visos ribinės vertės N3 kategorijos transporto priemonėms sumažintos 1 dB(A), kad 
būtų atsižvelgta į padangoms per bandymo B metodą taikomų taisyklių pakeitimus.

**** Visureigėms transporto priemonėms visos ribinės vertės sumažintos 1 dB(A).

Or. en

Pakeitimas 128
Toine Manders, Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės 
kategorijos aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]
Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos pradžios 
ribinės vertės

1 etapas, galioja 
nuo
[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja 
nuo
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo
[7 metai po paskelbimo]

Bendrosio
s 
nuostatos

Visurei
giai *

Bendrosio
s 
nuostatos

Visurei
giai *

Bendrosi
os 
nuostatos

Visureigiai *

M Keleivinės transporto 
priemonės

M1 sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 sėdimųjų vietų 
skaičius < 9; 
galios ir masės 
santykis > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė <
2 t

72 72 70 70 70 70

M2 sėdimųjų vietų 73 74 71 72 71 72
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skaičius > 9; 2 t 
< masė ≤ 3,5 t

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t; 
vardinė variklio galia 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t; 
vardinė variklio galia 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė > 
5 t; 
vardinė variklio galia 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; masė > 
5 t; 
vardinė variklio galia 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Krovininės transporto 
priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < masė ≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71
N2 3,5 t < masė < 12 t; 

vardinė variklio galia 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masė < 12 t; 
75 kW < vardinė 
variklio galia < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masė > 12 t; 
75 kW < vardinė 
variklio galia < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masė > 12 t; 
vardinė variklio galia 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo 
A dalies 4 punkte. 
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** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės 
kategorijos aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)

[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės vertės

1 etapas, galioja nuo
[2 metai po paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo
[5 metai po paskelbimo]

M Keleivinės transporto 
priemonės

M1 sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9 68 67

M1

sėdimųjų vietų skaičius < 9; 

galios ir masės santykis > 
150 kW/t

71 69

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
masė < 3,5 t 73 71

M2

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t; 

vardinė variklio galia < 
150 kW

74 72

M2

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
3,5 t < masė < 5 t; 

vardinė variklio galia >
150 kW

76 74

M3

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
masė > 5 t; 

vardinė variklio galia < 
150 kW

75 73

Parlamento pakeitimai
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M3

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 
masė > 5 t; 

vardinė variklio galia >
150 kW

77 75

N Krovininės transporto 
priemonės

N1 masė < 2,5 t 68 67

N1 2,5 t < masė ≤ 3,5 t 70 68

N2

3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia < 
150 kW

75 73

N2

3,5 t < masė < 12 t; 

vardinė variklio galia >
150 kW

77 75

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio galia < 
150 kW

77 75

N3

masė > 12 t; 

vardinė variklio galia >
150 kW

79 77

* Visoms transporto priemonėms ribinės vertės padidinamos 1 dB(A), jei 
transporto priemonė atitinka reikiamą visureigių transporto priemonių apibrėžtį, 
pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte. 

** Visų kategorijų naujų transporto priemonių pardavimo ir eksploatacijos 
pradžios pereinamasis laikotarpis yra 2 metai.

Or. en

Pagrindimas

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent 
vehicles on silent tyres are most cost effective. This approach is also based on the “polluter pays 
principle” which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise damage, but also 
realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation (2009/661) more silent 
tyres are demanded, also for new vehicles. This means new vehicles will be more silent, also in the 
approval test. Low noise technology for cars is already in the market. 63% of the cars fulfil the first 
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phase of the Commission proposal. With the tyre noise demands coming into force by November 
2012, this will even be more: 95%. This means that the first Commission phase is already dealt with 
and can be skipped. The Commission second phase is adequate and even a third step is feasible. 
Already more than 20% of the vehicles is substantial more silent than the second requirement of the 
Commission. Cars which fulfil the new second step are already on the market now. So the 
technology is available. For trucks, limit values have to be corrected for a change in the 
measurement method. In Geneva, the method has been changed (silent tyres allowed instead of 
noisy traction tyres). Trucks also will become more silent in type approval measurements. The first 
step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the Japanese 
proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 1990 was combined 
with the silent engines of 2012, giving a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's 
proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, because more silent tyres will become available as 
from 1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because the measurement 
method has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres have been replaced by 
more silent steering tyres). 

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been 
rationalized and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial development
cycles and legal certainty and to achieve the necessary public health benefits, four phases have 
been established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The vehicle categories have 
also been updated to the latest technical standards. The further differentiation of these vehicle 
categories enables more realistic noise limit values. The time periods are compatible to typical 
production cycles and are different for light duty and heavy duty vehicles. 

Pakeitimas 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas

Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transporto Transporto Ribinės vertės
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priemonės 
kategorija

priemonės 
kategorijos 

aprašas

išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių 

registravimo, 
prekybos ir 

eksploatacijos 
pradžios ribinės vertės

1 etapas, galioja nuo

[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo

[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo

[7 metai po 
paskelbimo]

Bendrosio
s nuostatos

Visureig
iai *

Bendrosio
s nuostatos

Visureig
iai *

Bendrosios 
nuostatos

Visureigi
ai *

M Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1 sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 sėdimųjų vietų 
skaičius < 9; 

galios ir masės 
santykis > 
150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 2 t 
< masė ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 

3,5 t < masė < 5
t; 

vardinė variklio 
galia < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 

3,5 t < masė < 5
t; 

vardinė variklio 

76 78 74 76 74 76
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galia > 150 kW
M3 sėdimųjų vietų 

skaičius > 9; 
masė > 5 t; 

vardinė variklio 
galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 

vardinė variklio 
galia > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t 
< masė ≤ 3,5 t

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < masė < 1
2 t; 

vardinė variklio 
galia < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < masė < 1
2 t; 

75 kW < 
vardinė variklio 
galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < masė < 1
2 t; 

vardinė variklio 
galia > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masė > 12 t; 

75 kW ≤ 
vardinė variklio 
galia < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masė > 12 t; 

vardinė variklio 
galia > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
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visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo 
A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.
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Parlamento pakeitimai

III priedas

Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transp
orto 
priemo
nės 
kategor
ija

Transporto priemonės kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės

išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos 
pradžios ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos 
pradžios ribinės 
vertės

1 etapas, galioja nuo
[1 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja 
nuo

[3 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja 
nuo

[5 metai po 
paskelbimo]

4 etapas, galioja 
nuo
[8 metai po 
paskelbimo]

5 etapas, galioja 
nuo
[10 metų po 
paskelbimo]

Bendros
ios 
nuostato

Visureigi
ai *

Bendro
sios 
nuostat

Visureigi
ai *

Bendr
osios 
nuosta

Visureigi
ai *

Bendrosi
os 
nuostato

Visur
eigiai 
*

Bendrosi
os 
nuostato

Visureigi
ai *
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s os tos s s

M Keleivinės transporto priemonės

M1

sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9

galios ir masės santykis <
150 kW/t

70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1

sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9

galios ir masės santykis > 
150 kW/t

71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9;
maksimali masė < 2,5 t

72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9;
2,5 t < maksimali masė < 3,5 t

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9;
3,5 t < maksimali masė < 5 t

74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

sėdimųjų vietų skaičius > 9;
maksimali masė > 5 t

vardinė variklio galia < 250 kW
75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

sėdimųjų vietų skaičius > 9;

maksimali masė > 5 t
vardinė variklio galia > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Transp
orto 
priemo
nės 
kategor
ija

Transporto priemonės kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos 
pradžios ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių 
registravimo, 
prekybos ir 
eksploatacijos 
pradžios ribinės 
vertės

1 etapas, galioja 
nuo
[1 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja 
nuo
[3 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja 
nuo
[5 metai po 
paskelbimo]

4 etapas, galioja 
nuo
[8 metai po 
paskelbimo]

5 etapas, galioja 
nuo
[10 metų po 
paskelbimo]

Bendros
ios 
nuostato
s

Visureigi
ai *

Bendro
sios 
nuostat
os

Visureigi
ai *

Bendr
osios 
nuost
atos

Visureigi
ai *

Bendr
osios 
nuost
atos

Visureigi
ai *

Bendrosi
os 
nuostato
s

Visureigi
ai *

N Krovininės transporto priemonės

N1 maksimali masė < 2,5 t 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1 2,5 t < maksimali masė < 3.5 t 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**
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N2
3,5 t < maksimali masė < 12 t

vardinė variklio galia < 150 kW
75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2
2,5 t < masė ≤ 12 t

vardinė variklio galia > 150 kW
77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3
maksimali masė > 12 t
vardinė variklio galia < 250 kW

77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***
maksimali masė > 12 t
vardinė variklio galia > 250 kW

79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES 
direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 ir N1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji 
leidžiama masė > 2 t.

*** Visos ribinės vertės N3 kategorijos transporto priemonėms sumažintos 1 dB(A), kad būtų atsižvelgta į padangoms per bandymo 
B metodą taikomų taisyklių pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 130
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal VIII priedo nuostatas išmatuotas 
garso lygis negali viršyti 90 dB(A), 
važiuojant 130 km/h didžiausiu greičiu 
nepriklausomai nuo važiavimo 
aplinkybių.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo reglamentu turi būti užtikrinta, kad nesusidarys ribinės automobilių triukšmo emisijos. 

Pakeitimas 131

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo pirmas punktas po lentele (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal VIII priedą neviršija 90 dB(A) 
visomis vairavimo sąlygomis, esant ne 
didesniam kaip 130 km/h maksimaliam 
greičiui. 

Or. en

Pagrindimas

Tinkama, kad reglamente neleidžiamas ypač didelis triukšmas, kai droselinė atverta iki galo arba 
atverta iš dalies. Nuostatomis atitinkamoms valdžios institucijoms turėtų būti suteikiama galimybė 
užtikrinti tiesioginį įgyvendinimą. 
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Pakeitimas 132

Sabine Wils

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo pirmas punktas po lentele (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal VIII priedą neviršija 87 dB(A) 
visomis vairavimo sąlygomis, esant ne 
didesniam kaip 130 km/h maksimaliam 
greičiui. 

Or. en

Pagrindimas

It is appropriate that the Regulation ensures extreme noise emissions under wide open or partial 
throttle conditions are precluded. Provisions should allow for straightforward enforcement in 
traffic by relevant authorities. 

Pakeitimas 133
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 3.2.2 punkto antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be 1–3.2.2 punktuose nurodytų 
reikalavimų, turi būti laikomasi ir šių:

Be 1–3.2.1.4 punktuose nurodytų 
reikalavimų, pateikiamos ir šios 
rekomendacijos, kurių turi būti laikomasi 
kaip naujai nutiestiems bandymo keliams 
taikomų reikalavimų:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatyti bandymų vietos konstrukcijos specifikacijų pakeitimai. Šiuo metu 
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galiojančios rekomendacinio pobūdžio gairės taps privalomos. Atlikus tą pakeitimą kiekvienas šiuo 
metu Europoje naudojamas bandymų kelias turės būti iš naujo sertifikuojamas, kaip ir visi naujai 
nutiesti bandymų keliai.

Pakeitimas 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 3.2.2 punkto antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be 1–3.2.2 punktuose nurodytų 
reikalavimų, turi būti laikomasi ir šių:

Be 1–3.2.1.4 punktuose nurodytų 
reikalavimų, pateikiamos ir šios 
rekomendacijos:

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme numatyti bandymų vietos konstrukcijos specifikacijų pakeitimai. Iki šiol kelių 
tiesėjams galiojusios rekomendacinio pobūdžio gairės dėl bandymų kelio tapo privalomos. Šis 
pakeitimas atliktas be techninių konsultacijų ir Komisija nepateikia tą pakeitimą paaiškinančių 
aplinkybių. Dėl to pakeitimo faktiškai kiekvienas Europoje naudojamas bandymų kelias turės būti iš 
naujo sertifikuojamas, kaip ir visi naujai nutiesti bandymų keliai. Niekas nežino specifikacijų 
pakeitimo poveikio ir todėl gali prireikti iš naujo nutiesti nemažai bandymo kelių. Kaip jau minėta, 
neseniai įsigaliojo naujas ISO standartas, kuris per keletą metų turėtų pakeisti galiojančias 
bandymų kelio specifikacijas, tačiau rekomenduojama vis dar laikytis galiojančių specifikacijų. 

Pakeitimas 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 3.2.2 punkto antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be 1–3.2.2 punktuose nurodytų 
reikalavimų, turi būti laikomasi ir šių:

Be 1–3.2.2 punktuose nurodytų 
reikalavimų, turi būti laikomasi ir šių ISO 
10844:2011 reikalavimų arba turėtų būti 
pateikiama nuoroda į ISO 10844:1994, 
kuris taikomas 5 metų pereinamajam 
laikotarpiui: 
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Or. en

Pagrindimas

Šis reikalavimas turėtų atitikti šio reglamento VII priedo pirmą pastraipą ir JT EEK atliekamą 
darbą. Šios pastraipos a–g punktuose nustatyti reikalavimai atitinka ISO standartą 10844:2011. 
Tačiau šis standartas neminimas nė vienoje JT EEK taisyklėje. Todėl atsižvelgiant į penkerių metų 
pereinamąjį laikotarpį taip pat reikia pateikti nuorodą į ankstesnę ISO standarto 10844:1994 
versiją, kad JT EEK galėtų pakeisti savo taisykles, o bandymų patalpose būtų galima atlikti 
pakeitimus, kurių reikalaujama pagal šio standarto 2011 m. versiją.

Pakeitimas 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo 2 punkto 1 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1/ ISO10844:1994. 1/ Per pirmuosius penkerius metus nuo 
šio reglamento įsigaliojimo gamintojai 
gali naudoti bandymo kelius, kurie 
sertifikuoti pagal ISO 10844:1994 arba 
ISO 10844:2011. Praėjus šiam 
laikotarpiui gamintojai naudoja tik ISO 
10844:2011 atitinkančius bandymų 
kelius.

Or. en

Pagrindimas

ISO 10844:1994 atnaujintas 2011 m. kovo mėn. ir pakeistas nauju ISO standartu ISO 10844:2011. 
Tačiau tekstas atitinkamai dar nėra pakeistas visose JT EEK taisyklėse, susijusiose su transporto 
priemonėmis ir padangų bandymų patalpomis. Dėl šios priežasties svarbu nustatyti šiems dviems 
standartams taikomą pereinamąjį laikotarpį, kad gamintojams būtų sudarytos sąlygos iš naujo 
nutiesti bet kokį naują reikalingą bandymų kelią, o JT EEK galėtų savo taisyklėse atnaujinti 
nuorodą į naują standartą.

Pakeitimas 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez
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Pasiūlymas dėl reglamento

VII priedo 4.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3. Pagal šį standartą turi būti matuojamas 
tekstūros gylis išilgai bandymo atkarpa 
važiuojančių ratų vėžių bent 10 vietų, viena 
nuo kitos nutolusių vienodais atstumais, ir 
nustatoma vidutinė vertė, kuri lyginama su 
apibrėžtu mažiausiu tekstūros gyliu. 
Procedūros aprašas pateiktas 
ISO 10844:1994.

4.3. Pagal šį standartą turi būti matuojamas 
tekstūros gylis išilgai bandymo atkarpa 
važiuojančių ratų vėžių bent 10 vietų, viena 
nuo kitos nutolusių vienodais atstumais, ir 
nustatoma vidutinė vertė, kuri lyginama su 
apibrėžtu mažiausiu tekstūros gyliu. 
Procedūros aprašas pateiktas 
ISO 10844:2011.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas turėtų atitikti galiojančius ISO standartus. 

Pakeitimas 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2.3 punkto „Transporto priemonės pagreitis“ ketvirta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonės pagreitis awot 
ASEP: awot ≤ 5,0 m/s2

Transporto priemonės pagreitis awot 
ASEP: awot ≤ 4,0 m/s2

Or. en

Pagrindimas

Pagreitis, kurio reikalaujama per ASEP bandymą, kaip nustatyta Komisijos pasiūlyme, nėra tipinis 
vairavimo miesto sąlygomis pagreitis. Be to, bandymas tampa ypač sudėtingas ir jį sudėtinga 
nuolat pakartoti prie didesnio variklio sukimosi dažnio. ASEP naudojami nustatyti duomenys nėra 
nustatomi pagal B metodo duomenis. Tiesą sakant, B metodas ir ASEP nėra susiję, todėl pakeitimas 
į B metodą neturi pasikartoti per ASEP bandymą. Be to, nebuvo atliktas išsamus poveikio 
vertinimas, kuriame būtų atsižvelgiama į pagreičio pokytį nuo 4 m/s2 iki 5 m/s2.
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Pakeitimas 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2.4 punkto trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ASEP bandymas būtų atliekamas 
tipinėmis sąlygomis ir jį būtų galima 
pakartoti (tipo patvirtinimo institucijos 
prašymu), transporto priemonės 
bandomos naudojant gamyklinės pavarų 
dėžės kalibravimą.

Or. en

Pagrindimas

Gamyklinės pavarų dėžės kalibravimas yra būtinas dėl šių priežasčių. Kadangi pavarų dėžė veikia 
viršijant jos nustatytuosius parametrus, kalibravimas reikalingas norint sulaikyti atrinktas pavaras 
per ASEP bandymą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, specialus gamyklinių automobilių 
kalibravimas nėra galimas. Todėl negalima užtikrinti produkcijos suderinamumo. Nelinijinis 
pagreitis: įjungus aukštą pavarą ir didinant sukimosi dažnį (RPM) nuo žemų iki maksimalių sūkių 
variklis gali pradėti trūkčioti. Trūkčiojimą gali sukelti variklio sukimo momento keitiklis, kuris 
pradeda veikti esant žemam variklio sukimosi dažniui.

Pakeitimas 140
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 4 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kuriame nors taške išmatuotas triukšmo 
lygis viršija ribą, tame pačiame taške 
atliekami du papildomi matavimai, skirti 
matavimo neapibrėžčiai patikrinti. 
Transporto priemonė tebeatitinka 
papildomas nuostatas dėl garso skleidimo, 
jei trijų galiojančių matavimų rezultatų 

Jei kuriame nors taške išmatuotas triukšmo 
lygis viršija ribą, tame pačiame taške 
atliekami du papildomi matavimai, skirti 
matavimo neapibrėžčiai patikrinti. 
Transporto priemonė tebeatitinka 
papildomas nuostatas dėl garso skleidimo, 
jei trijų galiojančių matavimų rezultatų 
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vidurkis tame konkrečiame taške atitinka 
specifikaciją.

vidurkis tame konkrečiame taške atitinka 
specifikaciją. Jokiomis važiavimo 
aplinkybėms transporto priemonė negali 
viršyti 90 dB(A).

Or. de

Pagrindimas

Šiuo reglamentu turi būti užtikrinta, kad nesusidarys ribinės automobilių triukšmo emisijos.

Pakeitimas 141
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedas

Komisijos siūlomas tekstas

IX priedas

Hibridinių ir elektrinių transporto priemonių girdimumo užtikrinimo priemonės

Šis priedas skirtas hibridinių elektrinių ir grynai elektrinių kelių transporto priemonių 
garsinei įspėjimo apie transporto priemonę sistemai (AVAS).

A Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę sistema (AVAS)

1. Apibrėžtis

Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę sistema (AVAS) – tai garsą 
skleidžiantis įtaisas, skirtas pėstiesiems ir pažeidžiamiems eismo dalyviams 

informuoti.

2. Sistemos charakteristikos

Jei AVAS įrengiama transporto priemonėje, ji turi atitikti šiuos reikalavimus.

3. Veikimo sąlygos

a) Garso skleidimo būdas

AVAS turi automatiškai skleisti garsą bent tada, kai transporto priemonė važiuoja 
mažiausiu greičiu – nuo pradėjimo važiuoti iki maždaug 20 km/h, įskaitant 

atgalinę eigą, jei taikoma tai transporto priemonių kategorijai. Jei transporto 
priemonėje įrengtas vidaus degimo variklis, kuris veikia, kai transporto priemonės 
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važiavimo greitis atitinka minėtą intervalą, AVAS gali ir neskleisti garso.
Transporto priemonėse, kuriose yra atgalinės eigos garsinis įspėjamasis įtaisas, 

AVAS gali ir neskleisti garso važiuojant atgaline eiga.

b) Laikino nutildymo mygtukas

AVAS gali būti mygtukas, kuriuo ji laikinai išjungiama (laikino nutildymo 
mygtukas).

Tačiau, jei yra įrengtas laikino nutildymo mygtukas, transporto priemonėje taip 
pat turi būti įrengtas vairuotojui, sėdinčiam savo vietoje, matomas įtaisas, 

rodantis apie transporto priemonės artėjimą informuojančio įtaiso nutildymo 
būseną.

AVAS turi būti įrengta taip, kad ją sustabdžius laikino nutildymo mygtuku, 
sistema galėtų vėl įsijungti.

Jei laikino nutildymo mygtukas įrengtas transporto priemonėje, jis turi būti ten, 
kur vairuotojas galėtų jį lengvai pasiekti ir valdyti.

c) Pritildymas

AVAS garso lygis gali būti sumažinamas transporto priemonei važiuojant.

4. Garso tipas ir garsumas

a) AVAS skleidžiamas garsas turi būti ištisinis, suteikiantis informacijos pėstiesiems 
ir pažeidžiamiems eismo dalyviams apie naudojamą transporto priemonę.

Tačiau nepriimtini šie ar panašaus tipo garsai:
i) sirenų, durų skambučio, varpelio ir avarinių transporto priemonių 

garsai;
ii) pavojaus signalų, pvz., priešgaisrinio, įsilaužimo, dūmų pavojaus, 

garsai;
iii) protarpinis garsas.

Reikėtų vengti tokių ir panašių tipų garsų:
iv) melodingų garsų, gyvūnų ir vabzdžių skleidžiamų garsų;

v) garsų, kurie trukdo atpažinti transporto priemonę ir (arba) jos 
važiavimą (pvz., greitėjimą, lėtėjimą ir pan.).

b) AVAS skleidžiamas garsas turėtų aiškiai nurodyti transporto priemonės važiavimo 
pobūdį, pvz., automatiškai kaitant garso lygį ar su transporto priemonės greičiu 

suderintas charakteristikas.

c) AVAS skleidžiamo garso lygis turėtų neviršyti tokiomis pačiomis sąlygomis tos 
pačios kategorijos panašios transporto priemonės su vidaus degimo varikliu 

skleidžiamo apytikslio garso lygio.
Aplinkos aspektai:

Kuriant AVAS turi būti atsižvelgta į bendrą poveikį vietos aplinkos triukšmui
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Pakeitimas

Išbraukta.
Or. de

Pagrindimas
Prieš nustatant taisykles, iš pradžių turi būti atliktas poveikio įvertinimas ir įgyta papildomos 
patirties. Tada jos turi tapti privalomos, o ne taikomos savanoriškai. Be to, jomis 
reglamentuojamas eismo saugumas, todėl jos neteisingai apibrėžtos aplinką reglamentuojančiuose 
teisės aktuose.

Pakeitimas 142
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 4 punktas
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Pakeitimas

Komisijos siūlomas tekstas
IX priedas

4. Garso tipas ir garsumas
a) AVAS skleidžiamas garsas turi būti ištisinis, suteikiantis informacijos pėstiesiems ir 

pažeidžiamiems eismo dalyviams apie naudojamą transporto priemonę.
Tačiau nepriimtini šie ar panašaus tipo garsai:

i) sirenų, durų skambučio, varpelio ir avarinių transporto priemonių 
garsai;

ii) pavojaus signalų, pvz., priešgaisrinio, įsilaužimo, dūmų pavojaus, 
garsai;

iii) protarpinis garsas.
Reikėtų vengti tokių ir panašių tipų garsų:

iv) melodingų garsų, gyvūnų ir vabzdžių skleidžiamų garsų;
v) garsų, kurie trukdo atpažinti transporto priemonę ir (arba) jos 

važiavimą (pvz., greitėjimą, lėtėjimą ir pan.).
b) AVAS skleidžiamas garsas turėtų aiškiai nurodyti transporto priemonės važiavimo 

pobūdį, pvz., automatiškai kaitant garso lygį ar su transporto priemonės greičiu 
suderintas charakteristikas.

c) AVAS skleidžiamo garso lygis turėtų neviršyti tokiomis pačiomis sąlygomis tos 
pačios kategorijos panašios transporto priemonės su vidaus degimo varikliu 
skleidžiamo apytikslio garso lygio.
Aplinkos aspektai:
Kuriant AVAS turi būti atsižvelgta į bendrą poveikį vietos aplinkos triukšmui.
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Or. de

Pakeitimas 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedo 5.2.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Triukšmo slopinimo sistemos ir pakaitinės 
triukšmo slopinimo sistemos triukšmo 
bandymas turi būti atliekamas naudojant 
tas pačias „įprastas“ padangas (kaip 
apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 117 
(OL L 231, 2008 8 29, p. 19) 2.8 punkte.
Bandymų neleidžiama atlikti „specialiosios 
paskirties“ arba „žieminėmis“ padangomis, 
apibrėžtomis JT EEK taisyklės Nr. 117 2.9 

Triukšmo slopinimo sistemos ir pakaitinės 
triukšmo slopinimo sistemos triukšmo 
bandymas turi būti atliekamas naudojant 
tas pačias „įprastas“ padangas (kaip 
apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 117 2.8 
punkte. Bandymų neleidžiama atlikti 
„frikcinėmis padangomis“, „specialiosios 
paskirties“ arba „žieminėmis“ padangomis, 
apibrėžtomis JT EEK taisyklės Nr. 117 

Parlamento pakeitimai

4. Garso tipas ir garsumas
a) AVAS skleidžiamas garsas turi būti ištisinis, suteikiantis informacijos pėstiesiems ir 

pažeidžiamiems eismo dalyviams apie naudojamą transporto priemonę.
Tačiau nepriimtini šie ar panašaus tipo garsai:

i) sirenų, durų skambučio, varpelio ir avarinių transporto priemonių 
garsai;

ii) pavojaus signalų, pvz., priešgaisrinio, įsilaužimo, dūmų pavojaus, 
garsai;

iii) protarpinis garsas.
Reikėtų vengti tokių ir panašių tipų garsų:

iv) melodingų garsų, gyvūnų ir vabzdžių skleidžiamų garsų;
v) garsų, kurie trukdo atpažinti transporto priemonę ir (arba) jos 

važiavimą (pvz., greitėjimą, lėtėjimą ir pan.).
b) AVAS skleidžiamas garsas turi aiškiai nurodyti transporto priemonės važiavimo 

pobūdį ir važiavimo kryptį, pvz., automatiškai kaitant garso lygį ar su transporto 
priemonės greičiu suderintas charakteristikas.

c) AVAS skleidžiamo garso lygis negali viršyti tokiomis pačiomis sąlygomis tos pačios 
kategorijos panašios transporto priemonės su vidaus degimo varikliu skleidžiamo 
apytikslio garso lygio.
Aplinkos aspektai:
Kuriant AVAS turi būti atsižvelgta į bendrą poveikį vietos aplinkos triukšmui.
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ir 2.10 punktuose. Tokios padangos galėtų 
padidinti transporto priemonės triukšmo 
lygį arba turėtų maskuojamąjį poveikį 
atliekant triukšmo sumažinimo 
veiksmingumo palyginimą. Padangos gali 
būti naudotos, tačiau turi atitikti kelių 
eismo taisyklių reikalavimus.

2,10, 2.11 ir 2.12 punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir šio reglamento II priedo 3 dalies 3.2.2 punkte, nuoroda į nebeaktualią JT EEK taisyklę 
Nr. 117 turėtų būti ištrinta. Be to, šioje antroje pastraipoje turėtų būti nurodomos frikcinės 
padangos, kad jis atitiktų šio reglamento II priedo 3 dalies 3.2.2 punkto 2 išnašą. Pastraipų, kuriose 
pateikiamos frikcinių padangų, specialaus naudojimo ir žiemos padangų apibrėžtys pagal JT EEK 
taisyklę Nr. 117, numeriai turėtų būti atitinkamai atnaujinti.


